
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (أدبيلثانوية األزهرية )الورقات الست يف األدب للشهادة ا

 ايطباع١ يف عٗذ ذلُذ عًٞ: ( 3

    ٔبول مطحؾة مرصًة )مطحؾة توالق(، فُطحؾت  وضئْت ب
 اًىذة اًؾصتَة واًرتهَة وُطِحَؾْت حصَفة اًوكائػ املرصًة.

  ًَا : ٔلن مل ٍىْن اجتاٍ اًطحاؽة يف ؼِس دمحم ؽًل ٔبذت
مطحؾة  اُامتمَ اكن ابًؾَوم واجلُش واإلذازت شلا اكن هخاح

 توالق ٔبول ألمص ؽَمَا حبخا.
 اعٌٝ: مسايطباع١ يف عٗذ إ( 4

 ٔبذشْث مطحؾة توالق يف طحاؽة اًىذة ألذتَة اًلسمية.
 : 19( ايطباع١ يف ايٓصف ايجاْٞ َٔ ايكشٕ 5

  ن نرثث املطاتػ فىرث طحػ اًىذة اًؾصتَة اًلسمية وذواٍو
 –لكَةل وذمٌة  -ائي اجلاحظ س ملي )ز يساًضؾص اًؾحا

ذما اكن هل بٔنرب ألثص ؽىل احلَات اابث اجن ذسلون( نخ
 :ألذتَة، مفن بآثٍز

 اطَػ ألذابء ؽىل منارح ؤبؼٌلل ٔبذتَة جسًست. -بٔ 
 ةل فري مذلكفة وفري مبًٔوفة.ساًَة مص سزٔبوا بٔ  -ة

 .ٔبذشث املطاتػ ثًرش اًىذة اًقصتَة املرتمجة 
                          َا أثش ايطباع١ يف احلٝا٠ األدب١ٝ يف َصش؟( 6 

اكهت املطحؾة ؽاماًل دطرًيا يف ٕاًلاع اًؾلي املرصي وثوجهيَ 
 ي جسًست يف اٌَقة وألذة واًفىص..ٕاىل ُملُ 

ًً  بٔ( كدي عِوز املطحؾة: خ ساكن ألذابء ًؾمتسون ؽىل ا
اًل.س  ٍلكف ٔبمثاان ابُغة وٌ اكن اابًَس: ف  خقصق وكذًا طًو

 ة( تؾس عِوز املطحؾة:
ًً ورُِشَ اًىذاة اًو  .1  خ فزاذ ادلِوز.ساحس مئاث ا
 فذحت املىذحاث يف لك ماكن ًحَػ اًىذة وورشُا. .2
ٔبوضئت ذوز اًىذة اًؾامة ًلصاءت ما ال ًلسزون ؽىل  .3

 رشائَ.
ذاز اًىذة املرصًة وسوذُا  1871ٔبكام ؽًل مدازك  .4

 ابًىذة يف خمخَف الٓذاة واًؾَوم واًفٌون.
 .اغ هطاق اًخؾَميسذما ساذ من ٔبمهَة اًطحاؽة: اج  .5

 

 الصحـــــــافة 

 

  تاسٜخ ايصحاف١ يف َصش( 1

  ؼصف املرصًون اًعحافة مػ جمئ اذلةل اًفصوس َة اًيت
 )اًؾضاز( و )جًصس مرص( ومل ٍىن مهٌل ٔبثص حصَفيت ٔبظسزث

 ًفصوس َة ًقة اتحمخي اًيت هجَِِا.   اب ؽىل املرصًني: ًعسوزٌُل

 

  ٔبول حصَفة ؼصتَة  ؽًل دمحمٔبظسز
 ثقري اهمِا ٕاىل ( مثجوزانل اخلسًوي)
مل حىن متثي اًصٔبي ( واًوكائػ املرصًة)

اًؾام املرصي؛ ٔلهنا اكهت حصَفة زهمَة 
 انطلة ابمس ازلوةل ممتثةل يف دمحم ؽًل.

 عٛاٌَ ْٗض١ ايصحاف١ /( 2
ٕاظساز جًصست )زوضة املسازش( يف   -1

ؼِس ؽًل مدازك اًيت اُمتت إبحِاء 
الٓذاة اًؾصتَة وورش املؾازف وألفاكز 
 وكس ٔبرشف ؽَهيا زفاؽة اًطِطاوي.

ظسوز جمةل )اًَؾسوة( ٔكول جمةل  -2
ا  ؽَمَة هتمت ابًطة واًؾَوم ٔبظسُز

 اًطحُدان )اًحلًل وازلسويق(
ؼصفت مرص ٔلول مصت اًعحافة  -3

اًس َاس َة ؼلة منو احلصنة اًلومـَة 
اًيت ٔبـضحهتا س َاسة ٕاسٌلؼَي املخوسؾة 

 يف الاكرتاط ، فبٔظسزث جًصست:  

 اًيَي( ًؾحسظل ٔبيب اًسؾوذ   )واذي -

ة ألفاكز( تحممس ؼامثن واملوًَحي.   -  )ىُز

 ( ًؾحس ظل اًيسمي)اًخيىِت واًخحىِت -
ىزوخ طوائف اًسوزًني واٌَحياهَني ٕاىل   -4

مرص: حِر ٔبسِموا يف مسريت 
اإلظالخ تبٔكالرمم اًعحفِة، فبٔظسزث 

 اًعحف اًخاًَة:

 )اتحمصوسة( ٔلذًة احسق وسَمي اًيلاص  -

 وسَمي ثلال  خضازتألُصام وامللطم( ً ) -
وضبٔت احلَات اًربملاهَة وعِوز ألحزاة  -5

اًس َاس َة، فذؾسذث اًعحف تخؾسذ 
 ألحزاة، ملي:

 )اٌَواء( ملعطفي اكمي. -

 )اجلًصست( و)مرص اًفذات( حلزة ألمة.  -

 

  :النهضة األدبية يف العصر احلديث 
 

 التمويد 

 عرب ثالخ ذلطاتب ٜؤسخ ْكاد ايعصش احلذٜح يألد( 1
 م.          1798َة س  اذلةل اًفصو  -1
 حنك دمحم ؽًل ملرص.             -2
 ٌلؼَي.سحنك اخلسًوي إ  -3
 

 :احل١ًُ ايفشْظ١ٝ (2

 يواث.س   3 ومىلت1798جاءث تلِاذت انتََون ؽام  -
اكهت اذلةل ٔبول ًلاء تني املرصًني واًفصجنة مٌش ؼِس  -

 ظالخ ازلٍن ألًويب.
 

 ٝني.ظٍ َصش يف عٗذ صالح ايذٜٔ األٜٛبٞ ٚايفشْحا( 3

الم  س: اكهت مرص رمس اًؾصوتة وحارضت االٕ نيألًوتَ
ة يف دضم اجلِي مرص : اكهت نيَس  اًفصو   واًفلصضؾَفة ُاًو

 

يكذ أثاس اْتباٙ املصشٜني ٚحشى تفهريِٖ َا سأٚا َع ( 4

 :فُٔ ريو تًو احل١ًُ َٔ َظاٖش حضاس١ٜ

 يسرصي ؽىل ـصاز اجملمػ اًفصؤبكاموا اجملمػ اًؾَمي امل 
 ؼضو( 48ؤبًفَ انتََون من )

  ًحا ٌَمتثَي ميثَون فَِ زواًة لك ؼرش ًَال.س ٔبكاموا م 
  َة.س  َني وجًصسثني ابًؾصتَة واًفصو س  خني ٌَفصو س  مسز 
 مصاظس ؤبماهن ًٔلحباج ابًيارصًة 

 

 :األثاس ايظًب١ٝ يًح١ًُ ايفشْظ١ٝ( 5

 شلي ًفصط عي اًفصوس َون ميثَون اتحمخي اًقاسي ا
سددس مبلسزاث اًحالذ. قخعة اخلرياث ٌو  اًرضائة ًو

  وت سلاز املرصًون، فبمٔخس اًفصوس َون زوزهتم يف ك ف
اجس خبََِم، وحاول انتََون سؽازمة واىهتىوا حصماث امل 

 امتٍهتم ففضي ، واضطصث اذلةل ٌَجالء. س ا
 

 َا األثاس اإلجياب١ٝ يًح١ًُ ايفشْظ١ٝ؟( 6

 ي.س  ا من ُزث مرص ُزت ؼيَفة ٔبًلغهت  حاهتا اًطًو
 ت ٕاًََ ألدم من ثلسم فىصي وهنضة ف ً صٔبث مرص ما ب

بٔذزك املرصًون ٔبهنم ًؾُضون يف ؼزةل اجلِي ؽَمَة، ف
 واًغالم ذما ذفؾِم ٕاىل اًخفىري يف ٕاحساج هنضة صامةل.

 :حهِ ذلُذ عًٞ ملصش (7

وةل سلخشى تَ ؤبذش ًسس  ٌا يُ اختش ازلول اًقصتَة منورجً 
 :  ازلول ألوزتَةاحلسًثة ؽىل ٔبس

 اس خحسَج ، اُمت ابًعياؽة واًززاؽةش، و ٔبوضبٔ اجلُ -1
     .ابًلصى املسنَ   ٍصتُُا ٕاذازيً هغامً 

، وفذح املسازش ،اًحؾثاث ٔلول مصت فبٔزسياُمت ابًخؾَمي:  -2
 وثبٔسست املطحؾة واًعحافة، وحصمجت اًؾَوم والٓذاة. 

 

 حهِ إمساعٌٝ ملصش( 8

صث اًزنؽة اًلومِة، ؤبظحح خجاة ٌَصوخ املرصًة فغِس  ا
ة وذاز َجُشٌ  اًؾمل ٌَؾمل ًوُ ، ؤبوضبٔ املىذحة اخلسًًو

ة ؤبكام ٔبول  شألوجص، ؤبنرث من املساز  الاتخسائَة واًثاهًو
 . وٌسة ٌَحياث، وافذخحت كٌات اً سمسز 

 

 َا اآلثاس اإلجياب١ٝ ٚايظًب١ٝ الفتتاح قٓا٠ ايظٜٛع ؟( 9

خلدي س  وجضىِي م  وةتني اًضؾافة س: ثلًصة امل اإلهجاتَة
 مرص احلسًر.

ثضرم ازلٍن اخلازيج و : ثوجَِ هغص اتحمخي ٕاٍهيا..  اًسَـحَة
 والامذَاساث ألجٌحَة واًخسذي والاحذالل.

 

   احلديثة األدبية الهوضةعوامل: 

 ( ايبعجات ٚايرتمج3١( ايصحاف١    2( ايطباع١     1

 ف( األصٖش ايشش5ٜ( اتظاع ْطام ايتعًِٝ            4

 

  الطباعة 

 ْشأ٠ ايطباع١ يف ايعامل: ( 1

  ( وطحؾوا هبا 15ؼصفت املطحؾة يف ٔبوزاب مٌش )ق
 (. 16اًىذة اًؾصتَة مٌش )ق 

  ( فطحؾت ما ال ًٍزس ؽىل ٔبزتؾني 17هلَهتا حصهَا يف)ق
 اكفِة اجن احلاجة( -اتحمَُ  ش)اًلامو : نخااب ملي

  (.18هلَهتا سوزي يف )ق 
 

 ش: ْشأ٠ ايطباع١ يف َص( 2

  َة.س  عَت مرص ال ثؾصف املطاتػ حىت جمئ اذلةل اًفصو 
 مرص وحصهت  املطحؾة.َة س  اذلةل اًفصو  فاذزث 



  (أدبيالورقات الست يف األدب للشهادة الثانوية األزهرية )

 اتساع نطاق التعليم 

 ( ٚأثشٙ يف ايٓٗض١ األدب19/١ٝحاٍ ايتعًِٝ يف )م( 1

 وال ٍزال اًخؾَمي ملذرص ؽىل :      19بَكْْـَدـَي اًلصن 
 ثؾمل اًياص ئة اًلصبٓن اًىصمي وحتفغِم املخون.    : اًىذاثُة -1 

: ٍصسي تعًَعا من هوز ًضئي جواهة ُص اًرشًفألس  -2
 احلَات اًؾَمَة ٕاضاءت ضؾَفة صاحدة.

 ٔبو ؽَمَة. هنضة ٔبذتَة** مل ٍىن شلاك اًخؾَمي ٔبن يسج    
 حاٍ ايتعًِٝ يف عٗذ ذلُذ ع٢ً: ( 2

ُشٍ ، و اًطة تسٔب ابزلزاسة اًؾسىًصة مثو سازش امل ٔبوضبٔ 
ا يف ٕاال ٔبنازلزاسة وٕان اكهت ؽَمَة   اٍهنضة ألذتَة ًِا بآثُز

 :من انحِخني
        االثعال ابًثلافة اًقصتَة. -1
 ًرتمجة ثطل اًىذة اًؾَمَة.ثطوًػ اٌَقة اًؾصتَة  -2

 :  عٗذ اخلذٜٟٛ إمساعٌٝحاٍ ايتعًِٝ يف ( 3
ثوىل احلنك ًوُ  مبرص ٕاال مسزسة اتخسائَة واحست، وب وِكفْت 

 ش اًؾاًَة.اًحؾثاث، وَبْفَََق اًواًَان ؼحاش وسؾَس املساز 
 مساعٌٝ يف ْٗض١ ايتعًِٝ يف َصش: دٚس إ( 4

اكذث مرص ٔبْن ثؾوَذ مصت ٔبدصى ٕاىل اخلَف ًوال طموخ 
 :                                حساج هنضة صامةل ذؽامهتا اًخؾَمياخلسًوي ٕاسٌلؼَي الٕ 

  172ٔبؽاذ ٌَحؾثاث سريهتا ألوىل حىت تَؿ ؽسذ املحؾوزني  

 م وؼصفت ابًس َوفِة.1873اث ٔبوضئت ٔبول مسزسة ٌَحي 

  مسزسة. 41ساذ ؽسذ املسازش الاتخسائَة حىت تَؿ 

 .)ة ة نؼ)زٔبش اًخني، اخلسًًو  ٔبوضبٔ املسازش اًثاهًو
 

: اكن ملسزسة )احللوق( اًيت اكهت جسمى مَحوعة ُامة
مسزسة )اإلذازت وألًسن( ٕاىل جاهة مسزسة ذاز اًؾَوم اًيت 

 اٍهنضة ألذتَة. افذخحِا )ؽًل مدازك( ٕاسِام هحري يف 
 حاٍ ايتعًِٝ يف ايكشٕ ايعششٜٔ /( 5

اس خجاة املرصًون زلؼوت سؾس سفَول ومعطفى اكمي إبوضاء 
بٔتواهبا  اجلامؾة فذحت جامؾة ٔبََُة جُفِمَؾْت اًخربؽاث شلضل.

 اًخازخي واًفَسفة وألذة  :ًخسٌز 
ا اهخلَت مرص هبا هلةل هحريت، فِيي ال  :يف اٍهنوط ابًخؾَمي بٔثُص
ن، وٕامنا ثسز  ش اًؾمل وألذة إلوضاء جُش ٔبو موعفي ازلواٍو

 من اًصيق وحصًظا ؽىل ازلدول ٕاىل بٓفاقثسّزسٌِل طًَحا ٌَمؾصفة 

 

  األزهــــــر الشريف 

( فضٌ األصٖش يف صٝا١ْ ايرتاخ 1

 اإلطالَٞ ٚايعشبٞ /
ُص ؽىل اًرتاِج اإلسالسم  حافظَ ألُس

 ًؾامثين:واًؾصيب ٔبزياَء حميَة احلنَك ا
ََِلْت فَِ املسازش ف - في اًوكت اشلي ٌبْف

اًيت ٔبوضبُٔا ألًوتَون واملٌلًَم, مل ٍىن 
ُياك تعَط من هوز ٕاال يف ُشٍ 
ص.  املعاتَح اًضئَةل ابجلامػ ألُس

ومل حىن ثطل املعاتَح ثلذرص ؽىل ؽَوم  -
ة  ازلٍن حفسة تي مشَت اًؾَوم اٌَقًو

 واًفَسفِة واًطحَة.
 

َِ ناْت  (2 ػ١ٜٛ ٚايفًظف١ٝ ايعًّٛ ايًِي

 ضعٝف١؟ ٚايطب١ٝ

ق تَ اًؾامثهَون  ثسخة اًغمل اشلي ٔبُز
 ٔبُي مرص.

 

استبطت عٛاٌَ ايٓٗض١ ٚأطبابٗا ( 3

 باألصٖش ايششٜف ، ٚضح.

  ملا اكذضت اٍهنضة هلي نيوس اًقصة ٕاىل
اًؾصتَة، ثبٔسست ٔبول مسزسة ٌَرتمجة 

( وكس ٔبرشف ؽَهيا اإلذازت وألًسن)
ص)زفاؽة اً  طِطاوي( ٔبحس ؽٌَلء ألُس

 واشلي ازثحُ اتزخي اًرتمجة جبِسٍ.

   َملا ٔبزاذ دمحم ؽىل ٕاظساز جًصسث
ص، ( جليجوزانل اخلسًو ) بٔ ٕاىل ألُس

ص حسن  ًُرشَف ؽَهيا ص َخ ألُس
ص. اًؾطاز ؾاوهَ خنحة من ؽٌَلء ألُس  ًو

   ص وطالتَ ٔبثص هحري يف اكن ًض َود ألُس
مصاحي ثطوز اًعحافة: فبٔول حتّول ٕاىل 

ععة ممتثاًل يف جمةل اجملالث املخر
ص اًَؾسوة) ( ٔبحسزَ ٔبحس ٔبتياء ألُس

ؤبذابئَ، فِم ٔبوائي من حصزوا اًعحف 
 واجملالث.

 

 َا أثش ايصحاف١ يف ايٓٗض١ األدب١ٝ احلذٜج١ يف َصش؟( 3

جنحت اًعحافة يف ٕاحساج حتّول واسػ حنو اٍهنضة ألذتَة 
ربس رضل من ذالل :  احلسًثة ، ًو

اجامتؼَة واكذعاذًة مل مؾاجلة موضوؽاث س َاس َة و  .1
 هؾِسُا.

اس خحسزت اًعحافة فٌواًن ٔبذتًَة مل ٍىن ًيا ؼٌِس هبا،  .2
 اكمللاةل و اًلعة وألكعوظة واخلاطصت.

 منا يف عي اًعحافة ؽسذ هحري من اًىذاة واًضؾصاء.  .3
عِوز ألسَوة املصسي اشلي هيمت ابملؾىن تؾًَسا ؼن  .4

 اًخلِس ابًسجػ واًحسًػ.
ة، وؽاذث اٌَقة اًفعحى ؽىل احنسث اٌَقة اًؾامِ .5

 هطاق واسػ
ٔبظحح ألذة ثؾحرًيا ؼن اًوجسان ادلاؼي وألفاكز  .6

 املضرتنة.
ذَّفت اًعحافة نثريا من اًىذة ألذتَة اًيت اكهت  .7

َؾْت يف نخة، مهنا :   ملاالث يف اًعحف مث مُجِ

 )فِغ اخلاطص(  ٔلمحس ٔبمني   -

 )حسًر ألزتؾاء( ًطَ حسني   -

 ظاذق اًصافؾي. )ويح اًلمل( ملعطفى -
 

 البعثات والرتمجة 

َِصش ٚأٚسبا:( 1  تاسٜخ ايبعجات ٚاالتصاٍ ايجكايف بني 

  مل يسج اثعال زلايف تني مرص ؤبوزاب َطَوال حنك
ألحصاك حىت اكهت اذلةل اًفصوس َة، فذؾصف املرصًون 

 ؽىل زلافهتم ؽىل حنو حمسوذ؛ ٔلهنم ميثَون اًُقزات.
  ؼن طًصق )اًحؾثاث ٔبما االثعال احللِلي: فاكن

 واًرتمجة( يف ؼِس )دمحم ؽىل(. 
 

 )َهتب ايرتمج١ ٚايتحشٜش(. ( 2

حصٔبسَ )ٔبذًة ٕاحساق(، مث حتول املىذة فامي تؾس ٕاىل 
ة(؛ ًخرصح خنحة من املسزسني  )مسزسة املؾَمني اخلسًًو

 املخرععني يف اٌَقاث ألجٌحَة.

 

 دٚس )ذلُذ عًٞ( :( 3

ة كوارما اجلُش، وزٔبى ٔبن ٔبزاذ دمحم ؽًل ٔبن ًلمَي ذوةًل ك ًو
ٔبكوى اًؾوامي اًيت جساؽسٍ ؽىل حتلِق رضل ٔبن ًبٔذش ؼن 

 اًقصة ؽَومَ وفٌوهَ.
 ٔبوضبٔ مسزسة ًخؾَمي املحؾوزني اٌَقة اًفصوس َة يف ابٌز . .1
ٔبوفس ٔبول تؾثة ٕاىل ابٌز  واكن مؾغمِا من فري املرصًني   .2

و 44واكن ؽسذُا ) صًي ُو  طاًًحا(، واكن ٕامارما طاًًحا ٔبُس
 )زفاؽة اًطِطاوى( واشلي سامه تخبٔسُ  حصنة اًرتمجة.

 ؽاذ ٔبفصاذ اًحؾثة مزوذٍن تثلافة واسؾة يف خمخَف اًؾَوم. .3
 ثواًت اًحؾثاث وختعط املحؾوزون. .4
 اًقصة  ؽَوم ٔبًّف املحؾوزون نخًحا مًجا، وهلَوا بآثز - .5

 

َٔ أِٖ أطباب ايٓٗض١ األدب١ٝ ايتبادٍ ايجكايف  ( 4 

 ّٚفشت٘ حشن١ ايرتمج١. ٚتالقح األفهاسايزٟ

حِر اكن اًقصط من حصنة اًرتمجة يف تساًة ألمص 
هلي اًؾَوم اًخطحَلِة ، مث ثوسؾت حصنة اًرتمجة 

ًدضمي الٓذاة واًفٌون يف ؼِس ٕاسٌلؼَي، فبٔوضئت 
ذاز اًؾَوم اًخوفِلِة   -ؽست مسازش شلضل مهنا: )ألًسن 

 مىذة ٌَرتمجة واًخحٍصص( -
 

س حشن١ ايرتمج١: ْضٚح مما طاعذ ع٢ً اصدٖا( 5

 ايظٛسٜٕٛ ٚايًبٓإْٝٛ إىل َصش، ٚضح ريو.

حِر اكن اثعال ُسالء ابلٓذاة اًقصتَة ٔبكوى من 
املرصًني، فمل هيمت اًضوام تيلي اًؾَوم اكملرصًني ًوىن 
اُمتوا تيلي الٓذاة واًفٌون، فٌلَوا مئاث املسحِاث 

 واًلعط اًقصتَة, ؤبظسزوا جمالث اُمتت تًرش اًصوايث
 اًقصتَة اًضِريت من ٔبملال: جمةل مسامصاث اًضؾة واًصاوي.

ومن ُسالء: جنَة حساذ، وذََي مطصان , و ًؾلوة 
 ظيوغ، وطاهَوش ؼحسٍ.

 

ًُا يف األدبتشنت ايرت( 6  احلذٜح،  مج١ أثًشا عظٝ

 ٔبذش ثَاز اًفىص اًقصيب ٌسي يف ثضاؼَف ألذة اًؾصيب. -بٔ 
 عِصث املسازش اًيلسًة ثحًؾا شلضل. -ة
ا يف اًقصة،   -ح اسذُصث فٌون اًيرث احلسًر حماهَة هغائُص

 ملي: املسحِة واًلعة وامللاةل.



 (أدبياألزهرية )ورقات الست يف األدب للشهادة الثانوية ال
 

 (/عًٞ ذلُذ) َٔ قشب٘ (2)

 فبٔوؼز: تَ اًوايل وزلة( ؽًل دمحم) من كصتَ اًؾطاز اس خقي
 .اًؾمل ًخحعَي ٔبوزاب ٕاىل اًحؾثاث ٕازسال ترضوزت ٕاًََ
 احلسًثة ابًؾَوم ألذش حلصنة ألول املوجَ تشضل فاكن

 .ؽَورما من فاذتوالاس خ ٔلوزاب والاتخؾاج
 ٔلؼضاء ٕاماًما (:اًطِطاوي زفاؽة) ثَمَشٍ تخؾَني ؤبوىص
 .ابٌز  ٕاىل ألوىل اًؾَمَة اًحؾثة
 وؼلهل، ؼًََِ ًفذح تبٔن (:اًطِطاوي زفاؽة) ثَمَشٍ ؤبوىص
 ورشُا اًَومِاث وُشٍ ، زحَخَ ؼن ًومِاث ًسّون ؤبن

 ( ابٍزز ثَرَط يف اإلجٍصز ختََط) نخاة يف اًطِطاوي
 تطٜٛش َشاحٌ يف( عًٞ ذلُذ( )ايعطاس) اسىش( 3)

 .ريو ٚضح. احلذٜج١ َصش ْٗض١ ٚبٓا٤

 يف مرص ؼصفهتا مسازش  ٔبول ٕاوضاء ؽىل ٔبرشف حِر (بٔ )
 -  واًطة – ألًسن مسزسة: ) ملي احلسًر اًؾرص

 إبؽساذمه كام من ٕاىل ٕاذازهتا رممة ؤبس يس...(  واًِيسسة
 (.واًطيطاوي اًطِطاوي) ٔبملال ثالمِشٍ من

 اًوكائػ) يه مرصًة جًصست ٔبول ًخحٍصص زئًُسا ادذري (ة)
   اًىذاتة يف ٔبسَوتَ جٌلل ثسخة؛ (املرصًة

 ايفت٣ٛ مبجاب١ احلل إحكام يف ايعطاس شذاع١ ناْت( 4)

 .ريو ٚضح. ايطيب يًتعًِٝ اْطالم ْكط١ اعتربت اييت

 من هبا ألذش ورضوزت اٍهنضة، ؽَوم ؼن ًسافػ عي ًلس
 ٔبن زٔبوا ذمن احلسًر اًؾمل زافيض فواجَ اًرشؼَة، اًياحِة
 .حصام اإلوسان جسس تدرشحي اًطة ذزاسة
 ٔبزياء( تم لكوث) اًطحُة كذي اًطالة ٔبحس حاول حفني

ص ص َخ وكف جلة، جرشيَ  ًعسغ( اًؾطاز حسن) ألُس
 .  اًطة ثؾَمي يف ازلٍن جصٔبي

 اإلَاّ سفاع١ ايطٗطاٟٚ

 /ايطٗطاٟٚ حٍٛ املعًَٛات أِٖ( 1)

 َس ين اًؾطاز: ص َوذ  .واًحَجوزي واًلٌو
 اًطِطاوي نخة بمٔه / 
 .اًؾرصًة الٓذاة مداشم يف املرصًة ألًحاة مٌاشم (1
 .واًحيني اًحياث حصتَة يف ألمني املصصس (2
 ٕاسٌلؼَي تين وثوزَق مرص ٔبدداز يف اجلََي ثوفِق ٔبهواز (3
و(: احلجاس ساهن سريت يف اإلهجاس هناًة) (4  .نخاة بٓدص ُو
  نخاابً ( 25) ؼن ًٍزس ما: جٌلثَمرت 

 

 :إمساعٌٝ عٗذ يف ٘أعُاي( 2)

 ًَرتمجة ٔبوضئ اشلي: اًرتمجة ًلمل هغازث 
 .اًفصوس َة اًلواهني

 ألًسن دصهجي من تخالمِشٍ اس خؾان 
 ايفشْظٞ ايكإْٛ تشمج١ تهٔ مل( 4)

 .ٚضح. ايٝظري٠ بامل١ُٗ

 ابًلواهني واسًؾا ٕاملاًما ثخطَة اكهت ٕار
  اإلسالمِة اًرشًؾة بٔحاكموت اًفصوس َة
 املطاتلة اًفلَِة املعطَحاث الدذَاز
 .اًفصويس اًلاهون يف ملثَالهتا

 ايطٗطاٟٚ جنح ايزٟ ايش٤ٞ َا( 5)

 ب٘؟ عًٞ ذلُذ إقٓاع يف

 ٔلًسناب ؼصفت: ٌَمرتمجني مسزسة ٕاوضاء
(6 )ْٔ  ٚنِ األيظٔ؟ ْظاس٠ تٛىل ايزٟ ََ

ًَا ََٔ ؟ اطتُشت عا  أغًكٗا؟ ايزٟ ٚ

 اًطِطاوي زفاؽة: ازهتاهغ ثوىل
 ؽاًما 15: املسزسة اس متصث
 .ؼحاش اخلسًو: ٔبفَلِا

 إىل ايطٗطاٟٚ أسطٌ ايزٟ ََٔ (7)

 ايشٚا١ٜ َٚا حذت٘؟ َٚا ايظٛدإ؟

 ٖٓاى؟ ايطٗطاٟٚ تشمجٗا اييت

 .ألول ؼحاش اخلسًو: ُو
َخَ: جحخَ   اتخسائَة مسزسة ٔبول هغازت ثًو
 ( ثٌَلك مقامصاث) يه اًصواًة

 طعٝذ: عٗذ يف ٘أعُاي( 8)

 سؾَس ٔبوضبُٔا اًيت: احلصتَة املسزسة هغازثَ
 . اجلُش حصة ٔبزاكن ضحاظ ًخرصجي

 أنرب إلجناص ايطٗطاٟٚ طع٢( 9)

 ايعشبٞ ايرتاخ إلحٝا٤ َششٚع

 .ريو ٚضح. اإلطالَٞ

 ؽست تطحػ احلىومة ٕاكٌاغ يف جنح حِر
: ملي هفلهتا، ؽىل اًرتاج ؼَون من نخة
 دزاهةو  َطاًخيع  مؾاُسو  اًقَة مفاثَح
 احلٍصصي ملاماثو  ألذة

 حٝات٘؟ آخش يف٘ أعُاي أِٖ َا (10) 

 (اًصوضة جمةل)ًؼ حتٍصٍص

 

 . .)عًُا٤ األصٖش ِٖ سٚاد ايٓٗض١، ٚايباعجٕٛ هلا( ٚضح( 4

    ص اكن ذاؼَة ٕاىل اًخجسًس ٔبملال اًض َخ تؾغ ؽٌَلء ألُس
 )اًؾطاز( اشلي ذافػ ؼن ؽمل اًدرشحي.

 ص مسزسني   ابملسازش اًيت ٔبوضاُا دمحم ؽىل.معي ؽٌَلء ألُس

  .ص املياظة يف ازلواوٍن واًيغازاث  صقي ؽٌَلء ألُس

  ًصون مه طالة اًحؾثاث من املرصًني, فٌلَوا اكن ألُس
تُيَاَت اٍهنضِة وطالئَػ  ااًؾَوم واملؾازف, وملا ؽاذوا اكهو 

 اإلظالخِ. 
 

 أعالم األزهر ورّواد الهوضة األدبية احلديثة 

 ُذ عبذٙاإلَاّ ذل

  ومن ، زموس اًخجسًس يف اًفلَ اإلسالسمٔبمه ٔبحس ًؾس اإلمام
 يف اًؾامل اًؾصيب واإلسالسم ذؽات اٍهنضة واإلظالخ

  تؾس اًخلائَ تبٔس خارٍ ألفقاين يف ٕاوضاء حصنة فىًصةٔبسِم 
جتسًسًة هتسف ٕاىل اًلضاء ؽىل ادلوذ اًفىصي واحلضازي 

 اًؾرص.وٕاؽاذت ٕاحِاء ألمة اإلسالمِة ًخواهة 
 

 َٛيذٙ ْٚشأت٘ ايع١ًُٝ ٚأِٖ أعُاي٘ /( 1

 َتين ؽسي(م مرصًة ثًمتي ٕايلالٔ ٔلة حصنٌلىن و : اوس ح(. 

  : ٍم1849س ية موزل     : َم1915ؽام وفاث. 

 َي  من ٔبؼغم ص َوذ  -ٔبثًصا فَِ اًض َزان )حسن اًطًو
 ذزوٌش اًعوىف(.

 يف : زمغ موكفَ املدضىم مهنا اصرتك يف اًثوزت اًؾصاتَة
تساًة ألمص؛ ٔلهَ اكن ظاحة ثوّجَ ٕاظاليح ٍصفغ 

ٕاىل اًخعاذم، وتؾس فضي اًثوزت ُحنِكَ ؽَََ ابًسجن مث اًيفي 
 .تريوث ملست زالج س يواث

  تؾفو من اخلسًوي ثوفِق واٌَوزذ هصومص ٕاىل مرص ؽاذ

  م1899 اكن ٔبول مفت ٌسليز املرصًة 

 وطاث.ٔبس  مجؾَة ٕاحِاء اًؾَوم اًؾصتَة ًًرش اخملط 

 

 جتذٜذٙ ايفكٗٞ ٚاصالحات٘: ( 2

 ٍمن ٔبجصس اجملسذٍن يف اًفلَ اإلسالسم  ًؾس اإلمام دمحم ؼحس
 :ؤبحس ذؽات اإلظالخ ؤبؽالم اٍهنضةيف اًؾرص احلسًر، 

  ٔسِم تؾَمَ واجهتاذٍ يف حتٍصص اًؾلي اًؾصيب من فلس ب
 .ادلوذ اشلي ٔبظاتَ ًؾست كصون

  ًخحصز، وٕاحِاء صازك يف ٕاًلاع وؼي ألمة حنو ا
 الاجهتاذ اًفلِيي ملواهحة اًخطوزاث اًسًؾة يف اًؾمل.

 :ومن هجوذٍ يف اإلظالخ 
 .ذؼوثَ ٕاىل ورش اًخؾَمي اًعحَح تني ٔبفصاذ اًضؾة 
 ازتة اًفساذ وٕاًلاع اًوؼي اس خزسام اًعحافة يف حم. 
 .ٕاظالخ ٔبساًَة اًُىذَّاة مبا اكن ًلسمَ من منارح 

 

 :سٚاد ايٓٗض١ تأثش ب٘ ايعذٜذ َٔ( 3

 ؾحس اذلَس جن ابذٌ  ودمحم زص َس زضا واًىواهيب.و  

 / أِٖ َؤيفات٘( 4

            اًصذ ؽىل ُاهوثو اًفصويس. -2        ة اًخوحِس.ـزساً  -1
 .           رشخ هنج اًحالفة -4.           اًؾصوت اًوزلى -3
 ًزيان( تني اًؾمل واملسهَة )زذ تَ ؽىلاإلسالم واًيرصاهَة  -5

 / تالَزت٘( 5

       دمحم زص َس زضاو كامس ٔبمني و سؾس سفَول و حافظ ٕاجصاُمي    
ص املصاـي      .   حميي ازلٍن ؼحس اذلَس ص َخ اًؾصوتةو  ص َخ ألُس

 

 ايشٝخ حظٔ ايعطاس

 / ايعطاس حٍٛ املعًَٛات أِٖ (1)

 اًؾصيب املقصة تالذ ٕاىل بٔظوهل ثيحسز. 
 َاًؾطوز تَػ رميخَ اكن وازلٍ نلٔ :  (اًؾطاز) ٕاىل وسخذ 
 َص ص َادذ ص مض َزة ثوىل: ًٔلُس  .م1831 س ية ألُس
 َزجػ تي:  احلوايش تلصاءت  ٍىذِف  مل: اًؾَمي وحىوًي 

سزسِا مهنا، ًخؾمل ألظََة املعاذز ٕاىل  .ًخالمِشٍ ًو
 يَ يف مجػ  تسزاسة اًفىًصة ألظاةل:  تني اًؾَمي حىًو

 ما تخددػ اًؾلي لٕاؼٌل ٕاىل اًزنوغ وتني اًرتاج،
 .ؼرصٍ ؽَوم من اس خحسج

 

 سَسةل اًرشاغ يف اٌَقة اًؾصتَة )ذازل اًضاريل(



  (أدبيرقات الست يف األدب للشهادة الثانوية األزهرية )الو

 ودمحم ، اجلازم ؽًل : اًخاًَة ألجِال من ؤبؼلهبم 
 .وفريمه ـيمي وَلوذ ، ٔبابعة وؼٍزز ، ألهمص

 

 : احملافظني َذسط١ خصا٥ص أبشص َٔ( 3

 اًلافِة واًزتموا, املؾصوفة اًضؾًصَ ابًححوز ثلِسوا (بٔ 
 .اًواحست

 ألـصاط من هغمٍو فامي اًلسازم دطى اتتؾوا (ة
 .اًضؾًصة

 اًلعَست افذخاخ ىف اًلسمي اًضؾص طًصلة جمازات (ح
 ألـصاط ٕاىل الاهخلال مث ألطالل ؽىل واًحاكء ابًقزل

 .اًخلََسًة
 اجلزةل ألًفاع اس خؾٌلل ىف اًلسماء جهنج الاًزتام (ذ

 .ؼرصمه ؽىل ـًصحة تؾضِا جفاءث, اًصظَية
:  صوىق افذخاحِاث ىف نٌل ذرََّيمُ  ُمزاَطة مٌاجات (ه
 .. ابملٌلضل كف– اًيرياِث  ُشى حّ  مق – ٔبهلصت انح مق
 صوىق فؾي نٌل, اًلسمي اًؾصىب اًضؾص زوائػ مٌاعصت (و

 .ٌَحوظريى( اًربذت) هبا ؽازط اًىت( اًربذت هنج) ىف
 

 اطتحذثٗا اييت ايشعش١ٜ األغشاض َا( 4

َّ احملافظٕٛ؟   ملارا؟ٚ ْظُِٗ؟ يف اعتُذٚا ٚعال

, والاجامتؼي, اًوطين اًضؾص: املس خحسزة ألـصاط -
 .املسيح اٍمتثًَل

 ًالمئ ٔلهَ اخلطاىب؛ ألسَوة ؽىل هغمِم ىف اؼمتسوا -
 اتحمافي

 .احلوكة فَِ ثيدرش, جاذاً , ُاذفاً  صؾصمه واكن -
 

 :احملافظني َذسط١ ع٢ً املآخز( 5

 اًؾياًة ونذ, فهيا واإلفصاظ اًحَاهَة ابًعَافة اُامترمم( بٔ 
 .اًخجصتة تعسق الاُامتم ٔبو, ابملضمون

 حىضف فال, اًيفس َة جتازهبم ؼن ابًخؾحري هيمتوا مل( ة
 .ٌَحَات وهغصثَ وطحؾَ اًضاؼص خشعَة ؼن ٔبصؾازمه

 

 اٍهنج ًِشا امليخلسٍن ٔبنرب ازلًوان زواذ اكن : مَحوعة
 .ًضوىق اًؾلاذ اكهخلاذ, اًضؾصى

 

 

 الديــــــــــوان مدرسة 

  ظٗشت؟ َت٢ (1

 .اًؾرشٍن اًلصن من ألول اًيعف ىف
 :  شعشا٥ٗا ٚأشٗش َؤطظٝٗا َٔ( 2

  اًؾلاذ َلوذ ؼحاش •
  املاسىن ٕاجصاُمي •
 صىصى ؼحساًصمحن •
 

  ( مَل مسٝت بايذٜٛإ؟3

( واًيلس ألذة ىف ازلًوان)نخاة ٕاىل وس حة
 م1921 س ية واملاسىن اًؾلاذ ٔبًفَ واشلي
 بٓزاءمه ٔبن واًواكػ, مسزس هتم مداذئ فَِ ووضؾا
 . 1919 ؽام مٌش رضل كدي عِصث كس

 

 ؟يًشعش ْظشتِٗ( نٝف ناْت 4 
 .ؼرصمه ساذ وما, وؼواطفِم رواهتم ؼن ؽربوا

 

طبب   ايتذذٜذ؟ إىل ايذٜٛإْٝٛ اجت٘ َت٢( 5

 ايتذذٜذ

 اًؾصيب اًض حاة ميثَون ٔبهفسِم وجسوا ؼيسما 
و  ًًرش الاس خؾٌلز فصضِا تبٔسمة ميص ُو

 . ِيواجل  اًفوىض

 اشلي ألًمي اًواكػ مػ ادلَةل بٓمامهم فذعاذمت 
  ثقَرٍي ٌس خطَؾون ال

 من اًِصوة تسافػ اًخجسًس ُشا ٕاىل فاهسفؾوا 
ُّوا اًطحَؾة ٕاىل وفّصوا, ألحالم ٕاىل اًواكػ  ًَخل
 .اًضائؾة بٓمامهم ًِا
 

 : بٗا تأثشٚا اييت املذسط١( 6

 ألذة ىف اًصوماوس َة ابملسزسة ثبٔثصوا
 .اًؾصتَة ابًثلافة الاؽزتاس مػ, اإلجنَزيى

 

 / ايذٜٛإ َذسط١ أٖذاف( 7

: ُو معَيا تَ منزي ما ٔبجصس ٕانَّ : اًؾلاذ ًلول -
 اثعامهٌل ٌسوػ ما ًحق مل ؼِسٍن تني حسّ  ٕاكامة

 ٔبهَ مشُحيا تَ منزي ما فبٔكصة تُهنٌل، والادذالظ
 .ؼصيب مرصي ٕاوساين مشُة

  مدارس الشعر واجتاهاته يف العصر احلديث: 
 

 مدرسة اإلحياء والبعث 

 

 َٓتصف حت٢( 19 م) أٚاخش َٓز ايشعش َّش( 1

 :مبشحًتني( 20م)

   اتحمافغة ٔبو ابًالكس َىِة وجسمى:  اإلحِاء( بٔ )
 اًصوماوىس اًخجسًس مسازش وجضمي:  اًخجسًس( ة)

 (ؤبتٌوَو واملِجص، ازلًوان،)
 

 اإلحٝا٤؟ َذسط١ قبٌ ايشعش نإ نٝف( 2

 اٌَفغَة احلََة ىف واإلـصاق اًعيؾة ٕاىل ميَي اًضؾص اكن
ة  .اًخجسًس من ذافت ضوء فَِ ًغِص تُامن, واملؾيًو

 

 بايشعش؟ ايٓٗٛض يف ايباسٚدٟ ب٘ قاّ ايزٟ ايذٚس َا( 3

وكغَ, حِاثَ اًضؾص ٕاىل ًَؾَس جاء حاثَ طول من ًو , س ُ
 حصاة ؼيَ ًيفغ اًلسازم، اًضؾصاء حصاج ٕاىل مذوهًجا
ؾَسٍ, اًس يني  .جسًس من تاشلاهص  ٕاىل ًو
 ملن احلَات ٔبؽاذ من ظيَػ اًضؾص مػ اًحازوذى َظيَِػُ  فاكن
 تَ وظؾس,  ابًضؾص ازثلى ٔلهَ فلسٍ؛ ملن اًيحغ وزذّ , سَهبا
 .ٔبؽالٍ ٕاىل مٌحسزٍ  كاغ من

 

 :ايباسٚدٟ شعش  ممٝضات( 4

         ؤبًفاعَ ؼحازاثَ ىف كويً  زظَيًا -بٔ 
  ٔبدَِخَ ىف ظافًِا ٔبساًَحَ، ىف مذَيًا -ة
 حصاهَحَ ىفًً  جزال ذًحاجذَ، ىف مرشكًا مؾاهََ، ىف رشًفًا -ح

 

 / االطِ بٗزا ٚايبعح اإلحٝا٤ تظ١ُٝ طبب( 5

 .املَت اًضؾص جلسس اًصوخ ٔبؽاذث ٔلهنا( بٔ 
 اكن اشلى اٍهنج ؽىل اًضؾص تيغم الاًزتام ٔبن زٔبوا ٔلهنم( ة

 .ٌَضؾص وٕاحِاءً  تؾلـًا ميثي اسذُاٍز ؼعوز يف ؽَََ
 

 :ايباسٚدٟ عٓذ ايشعش يف ذٜذايتذ َظاٖش( 6

  / وبٔساًَحَ اًضؾص بًٔفاع:  بٔوالً 
 : واًؾحازت ابًلكمة ازثلى
 . وكوثَ اًرتهَة حصة ٕاىل والاتخشال اًضؾف من (بٔ 
 .واًخحصز اًصظاهة ٕاىل ؤبزلاهل اًحسًػ حلكف من (ة
 .واإلفعاخ اًوضوخ ٕاىل واًقموط اًخؾلِس من (ح

 

 /صؾٍص موضوؽاث: اثهًَا
 .واًخيوغ اًخجسذ ٕاىل  واًسطحَة واجلسة ىصازاًخ ؼن هبٔى (بٔ 
  اًؾامة ألموز ٕاىل اًخافِة اًضرعَة ألموز من تَ اهخلي (ة
 .واًفرص واًوظف اًقزل من املوزوزة ـصاطالٔ  ىف هغم (ح
 (.واًوطيَاث اًس َاسة)نؼ جسًست موضوؽاث اس خحسج (ذ
 / دِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاهل:  اثًثًا
 .اًضؾص سٌلواث ىف اًخحََق ٕاىل اًضَق من اهخلي (بٔ 
 مذحصنة ًوحاث  والاس خؾازاث اًدضخهياث جؾي (ة
ة ٕاىل واجلفاف اًربوذ من ابًؾاطفة اهخلي (ح  .واحلصنة احلًَو
 .واًلافِة اًوسن وحست ؽىل ؼيسٍ املوس َلى حافغت (ذ

 / ايشعشا٤ يفحٍٛ َٚعاسضت٘ ايباسٚدٟ دلاسا٠( 7

 زاجلاًُل وظس اًزاَُة اًؾعوز ىف اًضؾصاء حفول جازى •
 واًؾحايس وألموي اإلسالم

 . واًؾامثىن املمَوىك:  اًؾرصٍن ىف اًضؾصاء ضؾاف ياىك ومل •
و •  حول مؾِم ًدٌاف  ٔكهَ, ًلسلمه ال ًىٌَ اًلسماء هجازى ُو

 .وألدِةل املؾاىن
 ..وؼيرتت, واًياتقة, اًلُ  امصئ: جازامه اشلٍن اًضؾصاء من •
, اًسَمية وفطصثَ ,رُيَ هلاء  :ؽىل مؾازضخَ يف مؾمتًسا •

 املصظفى ًس ؽىل وثخَمشٍ ألصؾاز، جِس وحفغَ وكصاءثَ
 وال ًؾَة ٍىن مل اًضؾص ؽىل طصبٔ  اشلى اًضؾف ٔبن ملحخًا •

 . اًؾصتَة اٌَقة ىف ًضؾف ٔبو,  اًضؾصاء موُحة ىف هلط
 

 احملافـــــظني مدرسة 

 ( كصن هعف) كصاتة اإلحِاء ملسزسة زائًسا اًحازوذي عي
 

 /ظ١ُٝايت طبب( 1

 اًؾصيب اًضؾص هنج ؽىل حافغوا املسزسة ُشٍ صؾصاء ٔلن
 .اًلعَست تياء يف اًلسمي
 

 : شعشا٥ٗا أشٗش( 2

 حمصم، ؤبمحس ٕاجصاُمي، وحافظ صويق، ٔبمحس : مرص من 
 .ؼحساملطَة ٍىن، اًخميوزًة، ؽائضة ظربي، ٕاسٌلؼَي

 اوي، واًاكعمي، اًض حُيب، :اًؾصاق من  .       واًصظايف واًُز

 ٔبزسالن صىِة :يسوز من. 



  (أدبيالورقات الست يف األدب للشهادة الثانوية األزهرية )

 : هسًس َةالٔ  اًؾعحة( ة) 
 .  اجليوتَة تبٔمٍصاك اًرباًسي ىف 1932 س ية: حىوهت  •

 اًعالث وذمع, اًلسمي ؽىل اتحمافغة ٕاىل ٔبكصة: مهنجِا  •
 . اًلَمَة اًصاتطة من واًلسمي اجلسًس اًضؾص تني
 .مؾَوف مُض َي: ٔبسسِا  •

 .واًلصوى, ظائؿ سَمى, فصحاث ٕاًَاش: صؾصاهئا من  •
 ايك١ًُٝ ايشابط١ شعشا٤ ِٖ املٗذش شعشا٤ ٌٖ( 3

 : ال أّ فكط األْذيظ١ٝ ٚايعصب١

 املِجص صؾصاء حرص – اخلطبٔ  سخِي ؽىل – صاغ وكس
  ألهسًس َة واًؾعحة اًلَمَة اًصاتطة ىف
 اشلٍن املِاجٍصن اًضؾصاء من اًىلري ُياك اًواكػ ىف تُامن
 ٔبمني ٔبملال من اًصواتُ ثطل ىف ٔبؼضاء ٍىوهوا مل

 املؾَوف فوسى,  حلاحا ظل هؾمة,  اًصياىن
 

 /   املٗذشٟ األدب خصا٥ص( 4

 :  املضمون حِر من )بٔ(
 .ثبٔمََة ٕاوساهَة وىزؽة, راثَة صؾوزًة جتصتة ؼن اًخؾحري -1
 .ح واكئن وخّشعوُا, فذبٔمَوُا, اًطحَؾة ٕاىل ثوهجوا -2
 .معاتَ ٌضىون ألم اًوطن ٕاىل احليني من ٔبنرثوا -3
 . اًقصتة يف أليم ولًط احلزن تغاُصت صؾصمه اص هتص -4
 

 :  وألذاء اًضلك حِر من )ة(
 املوضوغ وحست يف املمتثةل اًؾضوًة ابًوحست صؾصمه اجسم -1
 . مامتسم تياء يف واًعوز ألفاكز وحصثُة اًيفيس اجلوو 
 ٔبن ُوو  ثيضة، ال ذالالث من هل ملا اًصمز ؽىل اؼمتسوا -2

 .دفِة ملؾيويث زموسا احلس َة ألص َاء من اًضاؼص ًخزش
 . امللطوؽاث هغام واثحؾوا ،واًلافِة اًوسن من اًخحصز -3
 .                        اًخفؾَةل صؾص ٕاىل تؾضِم اجتَ -4
  1اًلعَست يف اًلعيص اًضلك اس خزسام من اإلنثاز -5
 -بٔحِاانً – الاًزتام وؽسم واًوضوخ، ابًسِوةل ًقهتم اجسمت -6

 .  اًؾصتَة اٌَقة تلواؽس
 

 اغ يف اٌَقة اًؾصتَةسَسةل اًرش 
 )ذازل اًضاريل(

 

  (أبولُّلو) مجاعــــــــــــــــــة 

 حىذةلكمة ًوانهَة  :(أبٛيًٛ) ن١ًُ( 1
 .واحست تالم ٔبو تالمني

  صاذي ٔبتو سيك ٔبمحس: َؤطظٗا( 2
( ٔبتٌوَو) امس ادذري : ايتظ١ُٝ طبب( 3

و ؾص ٕاهل  ُو  إكصازت اإلـًصق ؼيس اًّضِ
 اًضؾصاء مجَػ ذؼوهتم ٕاىل زمًزة

 اكهت رمٌل اًضؾص ًواء حول ًالًخفاف
 .اجتاَُ ٔبو اًضاؼص مسزسة

   ايتظ١ُٝ؟ تًو تٛحٞ مَب( 4

ة من ثويح  الامس يمهل مبا دفِة ساًو
, احلضاًزة اًخمنَة :زمًزة ذالالث من
 .اخلَلِة املحاذئ وٕاكصاز اًفَسفة وحمحة

 ناْت نٝف ايشعشٟ؟ االجتاٙ َا( 5

 اإلْظإ؟ صٛس٠

 اإلوسان ظوزتو  ،ًصوماوىسا الاجتاٍ
 .حٍزن سَىب وحِس

 ايذٜٛإ؟ ٚبني بِٝٓٗ ايفشم َا( 6

 مسزسة من ٌَجسل ٕااثزت ٔبكي املِجص
 .ازلًوان

 ْشأتٗا؟ إىل أدت اييت ايعٛاٌَ َا( 7

 اًخازخيَة اًفرتاث ٔبظؾة يف ٔبسست
 والاجنَزي اًلرص هتاذن فلس ،ؤبكساُا
ي  احلَات وثوكفت,  ازلس خوز وُؼّطِ
 اًيَاتَة..

  : أفهاسٖا بكا٤ َع اجلُاع١ تٛقف( 8
 ثوكفت مث ٔبتٌوَو، مبجةل ُاوجوذ ازثحُ
 ..اًؾلاذ ؼحاش مػ ذالف ٕاثص

  شعشا٥ٗا؟ أشٗش َٔ(8

 ؽًل - طَ َلوذ ؽًل -انيج ٕاجصاُمي
 - ٌلذــــؼ َلوذ      هَالين اكمي - اًؾياين
 ٕاجصاُمي ظالخ -اًؾالًًل  مجَةل

 

 

 

 /اجلٝذ يًشعش ايذٜٛإ مجاع١ سؤ١ٜ( 8

 فَُ  ؛اًضاؼص يسِا نٌل احلَات ؼن ثؾحري اًضؾص بٔن ٍصون
 من اخلايل اًوظف صؾصوال  واجملامالث املياس حاث صؾص :مٌَ

 .اخلَف ٕاىل ًيغصون اشلٍن صؾص، وال اًضؾوز
 ٕاىل ًيغصون اشلٍن اًض حان ًلوهل اشلي ُو اجلَس اًضؾص تُامن

 .مهؼرص ٌسوذ وما وؼواطفِم، رواهتم ؼن مؾرٍبن ألمام
 

 : ايذٜٛإ َذسط١ خصا٥ص أبشص( 9 
 .              واإلجنَزًية اًؾصتَة اًثلافذني تني ادلػ -1
 . املثاًَة واًزنؽة اًؾََا املثي ٕاىل اًخطَػ -2
 .اًخبٔمالث من هبا ًخعي وما اإلوساهَة اًيف  ؼن اًخؾحري -3
 اًؾاطفة ؽًل ًطقي اًفىص جؾي ذما اًفىصي اجلاهة وضوخ -4

 .اجلفاف ٕاىل ميَي ًفىصا فاكن
 .                 املحاًقاث ؼن واًحؾس اًخؾحري يف اًعسق -5
 .واًَبٔش واًدضاؤم وألمل احلزن من مسحة عِوز -6
 .اًضؾصاء حفول ًقة ؼن والاتخؾاذ اًؾرص ًقة اس خزسام -7
 .املصسي اًضؾص ٕاىل وازلؼوت واًلافِة ًوسناب الاُامتم ؽسم -8
 ٌسلًوان؛ ؼيوان ووضػ ٌَلعَست انؼيو  توضػ الاُامتم -9

 .تحمخواٌُل اًؾام اإلطاز ؽًل ًَسل
, مبًٔوفة فري موضوؽاث فبٔضافوا, ألـصاط  يف اًخجسًس -11

 (.اًىواء و املصوز زجي) ملي
 . والٓمال ألفاكز ؼصط يف احلاكًة طًصلة اس خزسام  -11

 

 الديوان مدرسة قبل التجديد 

 َطـــشإ ــًٌٝخـ

 : َطشإ خًٌٝ عٓذ ايتذذٜذ ٚطبل سٜاد٠( 1

  اًخجسًس ٕاىل ازلًواِهني مطصان ذََيُ  س حَق. 
 اًلسمية اًخلََسًة ٔبـصاضَ من اًؾصىب اًضؾص فبٔدصح ,

ة وظوزٍ  .اًؾرص مػ ثدٌاسة حسًثة ٔبـصاط ٕاىل اًحسًو
 اًؾصة ًٔلذة واًخعوٍصى اًلعىص اًضؾص ؤبذذي 

 

 َطشإ؟ خًٌٝ عٔ تعشف َارا( 2

 صِري ًحياين صاؼص ُو" اًلطٍصن صاؼص" ُمطصان ذََي 
 .مرص يف حِاثَ مؾغم ؽاص

 
 

  اًؾصتَة اًثلافة تني ومجؾَ, املؾاين يف تقوظَ ُؼصَِف 
,  ومساملخَ طحؾَ وزكة ؽَمَ تقزازت ُؼصَِف و  .وألجٌحَة

و  .    ٔبصؾاٍز ؽىل اهؾى  اشلي اًيشء ُو
 ََّح َ وصويق، حافظ تني ابٔلدطي ٌُض َ  امليفَوطي وص هبَّ

 .ًصوسما ابجن
       

 : ٚاٖتُاَات٘ أيكـاب٘( 3

  َلعس" اًلطٍصن صاؼص"تؼ ًُلِّة حيان، مرص هبٌل ًو  وتؾس ًو
 "اًؾصتَة ألكطاز صاؼص"تؼ ًُلِّةَ  وصويق حافظ وفات
 من متىن اشلي ،واًخعوٍصي اًلعيص ابًضؾص اُمت 

 الاجامتؼَة واحلَات اًخازخي ؼن ٌَخؾحري اس خزسامَ
 

 : أْشأٖا أٚ بٗا عٌُ اييت ( ايصحف4
 .س يواث ًؾست ألُصام جبًصست هكحصز معي -
 اجلواهة) جًصست تؾسُا ومن( املرصًة اجملةل) ٕاوضاء -

 . اكمي معطفى مٌارصت ؽىل فهيا معي اًيت( املرصًة
 

 ؟اًلعيص ابًضؾص ما اًيخاجئ املرتثحة ؽىل: اُمتمل مطصان
 

 املوــــــــــــجر مدرسة 

1 )ْٔ  املٗذش؟ شعشا٤  ِٖ ََ

 اًحالذ يف ونخاابهتم صؾصمه وهغموا ؽاصوا ؼصة صؾصاءٌ  مه
 فهيا وؽاصوا ٕاٍهيا ُاجصوا اًيت
 وذاظة اًضام ٔبُي من خنحة ؽىل: ؽاذت الامس ُشا ًطَق

 .ألمٍصىذني ٕاىل ُاجصوا اشلٍن املثلفني اٌَحياهَني
 

 ؟املٗذشٜٕٛ نْٛٗا اييت األدب١ٝ اجلُعٝات أشٗش َا( 2

 :اًلَمَة اًصاتطة( بٔ )
 وزك ىف  1921 س ية: حىوهت  .  اًضٌلًَة تبٔمٍصاك هًَو
 وذؼت,  اًخلََسى اًضؾص ؽىل اًثوزت ٔبؽَيت: مهنجِا 

 . ومضموانً  صالكً  اًضؾص ىف اًخجسًس ٕاىل
 جربان ذََي جربان، مِزائَي هؾمية، ٕاًََا ٔبتو : صؾصاهئا

 مايض، وسُة ؼًصضة، زص َس ٔبًوة. 
 

 
 



  (أدبيالورقات الست يف األدب للشهادة الثانوية األزهرية )

 : الاجامتؼَة اخلطاتة)ة(  
  واًخوذًػ واًخىصمي اًخبٔتني من: اًخلََسًة ألـصاط( 1
 الاجامتؼَة املس خجساث فصضهتا: اجلسًست املوضوؽاث( 2

  ٌَؾمي املصٔبت ودصوح ,واًخجسًس اًخلََس لضاين: واًفىًصة
 :  اًلضائَة اخلطاتة)ح( 
ا: ؽىل ساؽس ما       اسذُاُز

 .       واًلاهون اًرشًؾة لكَة ٕاوضاء -1
 . احللوق مسزسة ٕاوضاء -2

 :هوهَةاًلا اخلطاتة بٔؽالم من    
 . اًصافؾى وؼحساًصمحن,  ؽمل ٔبتو وظربى, اًس َس ًطفى ٔبمحس     
 احللوق؟ مسزسة ٕاوضاء ؽىل حصثة مارا    

, كاهوهَة تثلافة ٍمتخؾون املفوُني اخلطحاء من خنحة كسمت
 ..اًحَان ًياظَة وامذالك, اٌَقة ثوعَف ىف وذكة

 :  ازلًًِة اخلطاتة )ذ( 
, اهدضاًزا ألوسػ فِيى, ؼِس ىبٔ  ىف ثيلطػ مل ازلًًِة اخلطاتة
   اإلسالم ثضؾائص الزثحاطِا مجِوًزا والٔنرث
ا يف وساؽس   :اسذُاُز

 .واإلتساغ اًخجسًس ٕاىل وادلوذ اًخلََس من اهخلاًِا -1
ص ذوز -2  اًحازغ واًواؼظ ,املفّوٍ اخلطَة ختصجي ىف ألُس
 : احلسًر اًؾرص ىف ازلًًِة اخلطاتة ٔبؽالم من

 .اًحاكوزى - صَخوث َلوذ - املصاـى:  اًض َخ
 

 ايهتابـــــــــــ١ 

 ايهتاب١ أطًٛب ايعجُا٢ْ ايعصش عٔ 19 ايكشٕ ٚسخ( 1

 :ايشعش َٔ حااًل أفضٌ ٜهٔ مل

 ..ؼهنا نثرًيا حصثفػ ال تَقة ٔبو ابًؾامِة فاًًحا: اٌَقة( بٔ 
 ..ؽساُا ما وحصهوا, ابٔلًفاع اًىذّاة اُمت: ألًفاع( ة
, مهنا اجلسًس الس خرصاح ثقوض مهم ممه حىن مل: املؾاىن( ح

 .فٌَة ظَافة ظَاـهتا ٕاؽاذت ٔبو
 واًضىوى اًؾخاة من اًخلََسى ؼن ختصح مل: املوضوؽاث( ذ

 

 .رمَِةل ظوزت ىف املخلسمني مؾاىن حصذًس يف ايهتابات: شاع( 2
 ؼياٍهتم حىن فمل, ؽساُا ما وحصهوا, ابٔلًفاع اًىذّاة اُمتو       

 وٕامنا اًصظني، ألسَوة ٔبو, ألذق اٌَفظ خترّي  ٕاىل ثخجَ
 املخلكف اًحسًؾى اتحمسن - ابٔلًفاع اٌَؾة) ٕاىل مذجِة اكهت
 (اًسارح اًحَاىن واًخعوٍص -

 

  ٚدٚسِٖ ايُهتَّاب ــــِ( أ3ٖ

 :واًطِطاوى, واًؾطاز, اخلضاة ذوز)بٔ(  
 صئ تر ؽىل مهم ؼوانً  زلافهتم اكهت
 عَوا وٕان, نخحوا فامي اًصوخ من

 .اًسجػ ًَزتمون مهؼِس وىذّاة
  م1878 اًضسيق فازش بمٔحس ذوز)ة(   

 ٔبصس من اًىذاتة خيَِّط ٔبن حاول
و ٔبفالًِا  ًخزَط مل ًوىٌَ ,اًسجػ ُو
 .ؼرصٍ ىف اًىذاتة ثلاًَس من اهنائَ  

 / ٚايهتاب١ بايٓجش ايٓٗٛض عٛاٌَ (4

 الاًخحاق ؼن طوًالً  اًيرث ًخبٔدص مل
 فذضافصث, اًخجسًس مسريت ىف ابًضؾص
 :ابًيرث اٍهنوط ؽىل ؼوامي تؽس
 وزَلًا اثعاالً  اًقصتَة ابلٓذاة االثعال( بٔ 

 .اًرتمجة طًصق ؼن
 نخة: اًلسمي ألذىب اًرتاج ٕاحِاء( ة

 حِان ؤبىب اجلاحظ
ا:  اًعحافة( ح  ثطوز ىف دطري ٔبثُص
 . اًسِوةل حنو اًيرث

 حصمجِا اًىت ٌَمًسفاث اكن : إٔ الحظ( 5
 ئىتما حنو – ألوىل اًحؾثة ٔبؼضاء
 املرتمج ًقة ىف املسى تؾَست بآثز –نخاة
 اًلازئ من لك ًقة ىف مث, ٔبوالً 

 

  املكايــــــــــــــ١ 

 فِيى, ابًعحافة عِوزُا ازثحُ :ْشأتٗا( 1
 .اهب واسذُصث, تًضبهٔتا وضبٔث, زتَخهتا

 مؾخسةل اًيرث من كطؾة يه:  َفَٗٛٗا( 2
 رسًؾة مؾاجلة ما موضوؽاً  ثؾاجل, اًطول
 .اكحهبا صهغ وهجة من

 اطتٝعابًا األدب١ٝ ايفٕٓٛ أنجش املكاي١( 3

ًَا)ما موضوؽًا ثؾاجل ٔلهنا: ٚمشٛاًل  ٔبو طح
ًَا ٔبو تَئًِا  حتمهل ال ذما اًخؾلِس صسًس (ؽَم

 وال, اًلعة حواذج وال, اًضؾص ٔبجٌحة
 .املسحِة حواز

 

  :النثر وفنونه 
 

 متويد 

 

 تبٔسَوة مليثوزا, ادلَي اًفىن اًالكم ُو: ايٓـجش فٜعش( ت1
 .اكًضؾص وكافِةً  وسانً  اإلًلاؼى اًيغم يوكَ ال جِس

  ؟(اي٢َٛٝ ايهالّ) ايف٢ٓ غري ايٓجش عٔ ميٝضٙ ايزٟ َا( 2
 .اًسَمي وامليطق, اجلََة واًفىصت امليخلات اٌَقةُ  ميزٍي

 . ريو ٚضح( ايفٔ يٓظش١ٜ خيضع ايف٢ٓ ايٓجش)( 3

 ٔبمام املؾاىن وهجسس, اًخعوًٍصة تَقخَ املضاؼص يصك حِر
ضاُس ًؾارص فكٔهَ, املخَلى ؼَىن ًَا واكًؾا ًلصبٔ  ما ٌو  . مصئ

  ايف٢ٓ؟ ايٓجش يػ١ تتظِ مَب( 4

 .اًيغم وذكة,  اًس حم وجوذت,  اًعَافة حبسن
ٍّ ايتُجٌٝ َع ارنشٖا قظُني، ايٓجش فٕٓٛ تٓكظِ( 5  .يه

 .          اًىذاتة – اخلطاتة: كسمية فٌون -بٔ 
 .اًيرًثة املسحِة - اًلعة – لاةلامل: مس خحسزة فٌون-ة

 

 اخلطابة 

 اًؾصيب، ألذة كسم كسمي ألذيب اًيرث فٌون من فن اخلطاتة
 .اجلاًُل اًؾرص ٔبذة مٌش املوزوزة اًفٌَة ألمناظ ٔبحس فِيي

 فهيم اًخبٔزري تقَة ادلِوز مضافِة فن يه : اخلطاب١ ( تعشٜف1
 احلجة تني مػجت فِيى شلا ؼلومهم؛ وخماطحة ؽاطفًِا ابس امتٍهتم
ان  .واًوجسان والاهفؾال واًرُب

 

 : ايٓٗض١ عصش قبٌ اخلطاب١( 2

 زوخ ال دطاتة اًؾامثىن اًؾرص ؼن احلسًر اًؾرص وزج 
 اًضؾص. ؼن وحلكفِا ضؾفِا ىف ختخَف ال, زوهق وال, فهيا

 اٍهنضة ؼرص كدَي جُسمػ دطحة ٍصجتي دطًَحا ؾصفه مل. 

 ٌَرطاتة مِساانً  جنس نفَ, ازلًًِة املياس حاث اس خثٌَيا فٕارا 
 .اًلول ؽىل يصضَ ذافًؾا ٔبو, اخلطَة فَِ ًخحسج

 ادلؾة دطحة ثخجاوس ال واخلطاتة اًؾامثىن اًؾرص مىض 
 اًوؼظ دطحاء ٔبنرث الؼامتذ ؛جتمسث وكس, واًؾَسٍن
 ساًفة ؼعوز ىف ٔبؽسث وهعوض دطة ؽىل ازلًين
 .املياجص فوق اًىذة من اًياش ؽىل ًلصءوهنا

 

  ايٓٗض١ قبٌٝ اخلطاب١ فضع عٛاٌَ( 3

 . ألفواٍ حوكم اًيت اًغاملة اًس َاسةٔب( 
 اًخؾصف ؼن اًلوث تخحعَي ًًضقي اشلي اًفلري اجملمتػ ة( 

 . ألذة فٌون ؽىل
 .اًلول ؼن ألًس ية يخ  اشلي اًفىصي واًصهوذ اًخزَف ح( 

 :ايٓٗض١ يف اخلطاب١ اصدٖاس عٛاٌَ( 4

 جؾَت: اٍهنضة حنو اًؾامة احلَات دطهتا اًيت اخلطواث( بٔ 
  مؾِا طوخي ألذة

 وادلاُري ألذابء مضاؼص ٔبًِحت اًيت:  اًؾصاتَة اًثوزت( ة
 املس خؾمصوجَ  ىف اًس َاىس اًيضال( ح 

، ديٌ اخلطاب١ٝ بايكذس٠ ايظٝاط١ٝ ايضعا١َ استبطت (5

 ع٢ً ريو.

 اًؾصاتَة اًثوزت دطَة ُوو : (اًيسمي ؼحسظلكزري ذًَي )
 خبطاتخَ اًيسمي اص هتص وكس انٍذ، لك ىف تعوهتا ٌضسو اشلي
حخَ اكهت فلس,  مبلاالثَ صِصثَ من ٔبنرث  وكوت, ًساهَ ىف مُو
 اًؾامة هفوش ىف ألثص ٔبنرب هل اكن اشلى تَاهَ وهعاؽة جحخَ

 .واخلاظة
 / ١اخلـــــــطاب ٛاع( أْـ6 

 مواهجة ىف اًس َاىس ٌَيضال اكن :  اًس َاس َة اخلطاتة )بٔ(
 اًزؽاماث مرص فؾصفت, اخلطاتة ذُازاس  ىف ٔبثٍص املس خؾمص
, اًؾامثهني عي يف موهتا من كصون تؾس اًس َاس َة
 . اخلطاتَة ابًلسزت اًس َاس َة اًزؽامة وازثحطت

 اًس َاس َة اخلطاتة اسذُاز ؼوامي:                       
 .     ألحزاة عِوز( 1
 اًربملان وضبٔت( 2

 اًس َاس َة اخلطاتة ٔبؽالم بٔجصس : 
 - سفَول سؼؼؼؼؼسؾ اًىواهىب ؼحساًصمحن - ًيسميا ؼحسظل
   ؼحَس مىصم

 اٌَفغَة واحلََة, اًسجػ: ٕاىل متَي ألمص بٔول اخلطاتة اكهت ,
 ؽىل وزنزث اًحسًؾَة اتحمس ياث من ختَعت ما ورسؽان

 .الاكذحاش من واإلنثاز اًؾلول، وخماطحة اًؾواطف، ٕااثزت)



  (أدبيالورقات الست يف األدب للشهادة الثانوية األزهرية )

 /واًرّتفَِ اًخؾَمي تني ما: اًثاىن اًطوز[ ة]
 ؽىل ٕاكداالً  ٔبنرث اكهوا ٔلهنم؛ اًضوام املِاجصون تسٔبٍ
َّة اًثلافة  وبٓذاهبا. ألوزت

 َمْن؟ ًس وؽىل ؟(اًخازخيَة اًصواًة) عِصث مىت
  ًسسان جوزىج ًس ؽىل اًثاين طوزاً يف عِصث 

 

 /واًرّتفَِ اًدّسََة زواًة: اًثاًر اًطوز ]ح[ 
 م1919 زوزت ٕاىل,  19ق ٔبوادص من اًخَاز ُشا عِص       

 احلَات ىف هبا مؾرتف فري ًفرٍتا ُشٍ حىت اًصواًة عَت
َس ٌَصواًة هغصث اًىت املرصًة ألذتَة  .رشؼي فري هًو

 مس خؾاز امس اس خزسام َُلك ٕاىل حسني اضطص دمحم
 مغاُص) وسٌلُا( فالخ مرصى) ابمس هفسَ ؼن ٌَخؾحري
 لكمة جسخدَ اشلي ًالس هتجان جتيًحا ورضل (:ًزفِة وبٔذالق
 .بٓهشاك املرصًة ألوساظ يف كعة

 

 /الاجامتؼي اًحؾس راث واًرّتفَِ اًدّسََة زواًة: اًصاتػ[ ذ]
 هبا اؽرتاف اهزتاغ يف اًلعة جنحت اًطوز ُشا يف
 :اًفرتت ُشٍ يف عِصث اًيت ألؼٌلل من
 . ؼحَس ًؾُىس(: ثصي) و( ُامن ٕاحسان) زواًخا( 1
 .     حميوز تحمموذ(:  ٔبفٌسي زجة) زواًة(  2
 . الصني صًطاُ(: بٓذم تال حواء) زواًة(  3

 

 / اًصوايث من اخملخَفة الًٔوان: اخلام  اًطوز[ ه]
                         حسني ًطَ(:  أليم) زواًة -1
      ٌَؾلاذ(: سازت) زواًة -2
                 ٌٌَلسين(: اًثاىن اجصاُمي) زواًة -3
 .احلىمي ًخوفِق(: امللسش اًصابظ) زواًة -4
 / اًخحََََة اًواكؾَة واًةاًص :  اًساذش اًطوز]و[ 

 اًواكػ ثفاظَي حتيك اًىت يهاًخحََََة:  اًواكؾَة اًصواًة
ا خمخَف ىف املرصًة اًضرعَة وثعوز, املرصى   ٔبطواُز
 :اًواكؾَة اًلعة بٔؽالم ومن
 ابًلعة  اهخلي اشلى اًفازش فِو (:حمفوع جنَة)

                                        .اًؾاملَة الٓذاة معاف ٕاىل اًؾصتَة
 

 : ايكصص٢ ايفٔ أْٛاع (6

 حس ًَحَؿ ًطول ال, اًلعىص اًفن من هوغ: اًلعـــة[ بٔ ] 
 .ألكعوظة حس ؼيس ًَلف ًلرص وال, اًصواًة

 

 

 اًلعيص اًفنِّ  ٔبهواغِ  ٔبنربُ  يه: اًصواًة[ ة] 
 وجس خقصق اجملسلاث، متلٔ  فِيي, جحًما
َالٍ  ٔبيًما   كصاءهتا يف ًو
 اًحطوالث ثعوٍص ِةانح  اًصواًة ثًذحي 

 اًىت, اًيرًثة اًعوزت فِيي اخلازكة،
 . اًلسمية املَحمة ؼن ثطوزث

 ًلػ, واحًسا حساثً  متثي: اًلعريت اًلعة[ ح]
 ُمصنَّز حنو ؽىل وثدٌاول, واحس وكت ىف

 ..ؽاطفة ٔبو حاذزة ٔبو خشعَة
 ًلي ال وكت يف ثلصبٔ :  سمًٌَا كُست وكس
 . اًساؼخني هجاوس وال, ساؽة زتػ ؼن
ًَا كُستو  : ( 1511) لكٌلهتا تؾسذ: طًو
 (11111 ) 

 اًلعة من ٔبكرص زوايئ معي: ألكعوظة[ ذ]
 اًسًػ ابًخددػ ٍىذفي, جحٌلً  اًلعريت
 اهفؾال ٔبو ٕاحساش ٔبو ملوكف اخلاطف
طَف هجٍَو ٔبن اًلاض ياول  .تَ ًو
 

 :   ايكص١ َهْٛات( 7

 ُو ٔبو اًلعيص اًفؾي ُو :احلــــسج[ بٔ ]
 اًضرعَاث. حصنة ِاجضلك  اًىت احلاذزة

 اشلي اإلوساين اًاكئن يه: اًضرعَة[ ة]
 .ألحساج س َاق ىف ًخحصك

 ٕاىل اًلعة ىف اًضرعَة ثيلسم   
 واتحمصنة اًلعة حموز يه: زئُسة

 .  ًٔلحساج
ة  ومذبٔثصت اًصئُسة ٌَضرعَة اتتؾة: اثهًو

 .هبا

  ٕاىل اًلعة ىف اًضرعَاث وثيلسم  
 حاةل يف ويه, ألحساج جمنو حمنو :انمِة

  مس متص رصاغ
 من ثخقري طحَؾهتا حاكذ ال: مسطحة
 ٕاىل اٍهناًة حساًةاً 

 

 . ريو ٚضح صحف١ٝ، َكاي١ نٌ يٝظت األص١ًٝ املكاي١( 4

 من اًاكثة هف  تَ ثؾج مبا ثويح اًيت يه ألظَةل امللاةل
 .اًخعوٍص كوارما مسثصت فٌَة ًقة ىف واهفؾاالث ؼواطف

                                  من حِر             /  املكاي١ أْـــــــٛاع( 5
 [      واتزخيَة وذًًِة واجامتؼَة س َاس َة:  ]املوضؼؼؼؼوغ[ بٔ ] 
 [ؤبذتَة ؽَمَة: ]ألسَؼؼؼؼؼوة[ ة]
 [اًصساةل -اًصحالث -متثَََة -كععَة: ]اًفىن اًخىؼوٍن[  ح]
  1[واخلاطصت امللاةل: ]اًطؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼول[ ذ]
  [موضوؼَة – راثَة: ]ابًاكثة موضوؼِا كةؽال[ ه]

 أْٛاعٗا؟ َٚا ايع١ًُٝ؟ باملكاي١ املكصٛد َا( 6

 تَقة ألفاكز وحصثُة, اًؾَمَة احللائق تيلي هتمت اًيت يه
 .اًؾحازت ىف اًخبٔهق ؼن تؾًَسا, ادلِوز ٕاىل كًصحة سَسة
 [واكذعاذًة, وهوهَة,  وفزييئَة ، طحَة:  ]بٔهواؼِا

 نتابٗا. أشٗشارنشأطًٛبٗا ٚٚ األدب١ٝ، املكاي١ عشف( 7

, ألذًة راث ؼن جضف, امليثوز اًضؾص من كطؾة ىه
 . خشعَخَ وحصمس, دِاهل مػ وثيطَق, مضاؼٍص ؼن وثؾرب
, جِاصة ؼواطف من صئت ما ففهيا, حمغ ٔبذىب: بٔسَوهبا

 .زص َق ؤبسَوة مرتفة وظوز, ؼًصغ ودِال
 . حسني وطَ واًؾلاذ واًصافؾي اًزيث :نخّاهبا بٔصِص

 امللاالث) ُو ؼهنا ًؾرب ما ذري: اشلاثَة امللاالث ( َالحظ١: 8
 ُو ؼهنا ًؾرب ما ذري: املوضوؼَة امللاالث، و (ألذتَة

 .وختععاهتا فصوؼِا جبمَػ( اًؾَمَة امللاالث)
ْٔ تتظِ؟ ٚمَب اخلاطش٠؟ َا( 9 ََ  نتابٗا؟ أشٗش ٚ

 ًيغصتا ؽىل ثؾمتس مجي ؽست ثخجاوس ال, جًسا كعريت ملاةل يه
  ابًسرؼؼؼؼؼؼؼًصة:  فاًحًا ثدسم  املوضوؽاث مؾاجلة ىف اخلاطفة
 هبجت ؤبمحس, زجة ؤبمحس ؼزام ؼحساًوُاة: نخّاهبا بٔصِص

 ٚملارا؟ ايزات١ٝ؟ املكاي١ يف ايػايب َا( 10

 هوهنا من ٔبنرث اكحهبا راث ؼن ثؾحرًيا هوهنا: امللاةل ؽىل ًقَة
 امللاةل موضوغ ٍصى ئاًلاز  ٔلن؛ ما موضوغ ؼن جمصًذا ثؾحرًيا
ضؾص اًاكثة، تؾَين خبٔثص ابهفؾاالثَ ٌو  .تبٔفاكٍز ًو

 :دذٜذ ٚاقع إىل بايهتاب١ االْتكاٍ ف٢ املكاٍ جنح ( 11

 الاحنطاظ ؼعوز ىف اتحمفوعة واملحاًقاث اًؾحازاث ادذفت( بٔ 
 .الاسدضِاذ من اإلنثاز حصاجػ( ة

 
 

ق حنو ؽىل ادلي ومزاوجة,  اًرتاذف كيّ ( ح  .اًيط ٔبُز
 ..اًفىصت ومشول اخلَال وهمو ٌَمؾاىن ألًفاع مساوات( ذ
 من املس متست اجلسًست والاس خؾازاث اًدضخهياث صاؼت( ه

 .اًحُئة
 
 

 ٔايكـــصصٞ ايف 

 

 .:بتطٛسٙ ٚتطٛس اإلْظإ بٓشأ٠ ايكص١ فٔ استبط ( 1

 تًضبٔت فازثحُ اإلوساين اًرتاج ىف معَلة جشوز هل اًلعة فن
 ٔبكسم مٌش اإلوسان ؼصفَ ٕار تخطوزٍ؛ وثطوز اإلوسان
..  وتطهل ومدسؽَ اًفن ُشا معسز اإلوسان واكن..  اًؾعوز
 .اًلعة  ٔلحساج مسًحا احلَات واكهت

 اجلا١ًٖٝ َٓز ممتذ٠ دزٚس ي٘ ايكصص٢ ايفٔ(2

 ثعوز اًىت اًلععَة ابًامنرح حافالً  اكن اجلاًُل فاًؾرص 
  واًسمل احلصة من حِاهتم جواهة خمخَف ىف اًؾصة

خوازهثا, مضافِة حصوى هتاكو   .جِي تؾس جِالً  اًياش ًو
 اجملتُع بتطٛس ٜٚتطٛس ُٜٓٛ ايكصصٞ ايفٔ أخز( 3

 ايعباطٞ ايعصش حت٢

 اجملاالث اكفة ىف ُائالً  ثطوًزا اًؾصىب اجملمتػ ؼصف حِر
 ٔبنرب مثصت فغِصث ،وألذتَة واًفىًصة والاجامتؼَة اًس َاسة
 :   ملي جسًست ٔبًوان مهنا واكن, احلضازاث خمخَف تني ثفاؽي

   امللامِة اًلعة( 2      اخلصافِة اًلعة( 1     
 (اًقفصان زساةل, ًلغان جن ح: )اًفَسفِة اًلعة( 3     

 يف نبرًيا سٚاًدا ايشعب١ٝ ٚايظري ايكصص شٗذت( 4

 ؼيرتت سريت: )واًسري اًلعط ثطل من :ايعباطٞ ايعصش
 (. ُالل تىن وكعط - ٍزن رى جن وس َف - صساذ جن

 احلسًثة اًلعة هضج مس خوى ٕاىل ثعي مل اًلعط ثطل ًىن
 .اًفٌَة تيُهتا ىف

 :احلذٜح ايعصش ف٢ ايكصص٢ ايفٔ أطٛاس (5

 / املرتمجة اًخؾَميَة اًلعة: ألول اًطوز[ بٔ ] 
 اًصواىئ اًًضاظ مغاُص ٔبول املرتمجة اًخؾَميَة اًلعة متثي
 وكس (ثَاميك مقامصاث)يف  متثَتو  (19 ق) ىف مرص ىف

 تقَة اًؾصتَة؛ ٕاىل اًفصوس َة من اًطِطاوى  زفاؽة حصمجِا
 . اًياش ؽامة سَوك ًخحسني مواؼظ ثلسمي



  (أدبيالورقات الست يف األدب للشهادة الثانوية األزهرية )

 ( :احلىمي وثوفِق,  صويق)   احللِلى الاسذُاز مصحةل[ ه]
شت  ًٔلذة احللِلى الاسذُاز مصحةل ثؾس املصحةل ُو

 /ُو وازلًَي  ؛ مرص يف املسيح
 زائس ًس ؽىل: فٌَة اًياجضة اًضؾًصة املسحِة عِوز( 1

 ( صويق ٔبمحس) اًضؾصى املسخ
: ألًوان ساىه فىن زوة يف اًيرًثة املسحِة عِوز( 2
 (.احلىمي ثوفِق) اًيرثى املسخ زائس ًس ؽىل

  
ي مسحِاثَ؟ بمٔه وما اًضؾصي؟ املسخ زائس َمؼؼؼؼؼن  ُو
 هرًثة؟ مسحِاث كسم
 (.صويق ٔبمحس) اًضؾصى املسخ زائس 

 وجميون, لكَوابحصا مرصغ: )اًضؾًصة مسحِاثَ ومن
 ( ُسى واًست, اًىدري تم وؽًل, ومقحزي, َىلً 

 اًضؾص ؼن خيصح مل ٌَمسخ صوىق كسمَ ما مجَػ
 (.ألهسً  ٔبمريت) اًيرًثة مسحِخَ ابس خثٌاء

 

 مسحِاثَ؟ بُٔؼؼؼؼؼؼم وما اًيرثي؟ املسخ زائس َمؼؼؼؼؼن
 (.احلىمي ثوفِق) اًضؾصى املسخ زائس
 :اًيرًثة مسحِاثَ من
 (اًثلِي ضَفاً ) ملي اًس َاس َة( بٔ   
 (        اًىِف ٔبُي) ملي اشلُيَة( ة  
 (  اًعفلة) و( اًيامعة ألًسى) ملي الاجامتؼَة( ح  
 (       اجليون هنص) ملي اًيفس َة( ذ  
 (.تطي مِالذ) ملي اًوطيَة( ُؼ  
 

 مهنا اًس َاس َة، املسحِاث من اًىلري احلىمي ثوفِق كّسم 
 هبا؟ ٍصمز فٕاالمَ ( اًثلِي اًضَف) مسحِة

 .اإلجنَزيى الاحذالل ٕاىل هبا زمز

 مِالذ) مسحِة احلىمي ًخوفِق اًوطيَة املسحِاث من 
 .املسحِة ثطل ؼن حتسج( تطي
  واحس فعي يف املسحِة ثطل جاءث
  اًحطوةل مؾىن وتنّي , املؾصنة مِسان يف تطي كعة فهيا ثياول
 ًوُ , املؾصنة هريان يف ًوزل اشلى ُو احللِلي فاًحطي

 من ٔبو, اًصيضة جماالث من جمال يف ًخفوق من ُو ًحطيا
 .ٌس خحلِا ال تطوالث ًيفسَ ًّسؼي

 املسيح اًخبًَٔف حصنة اسذُاز بٔؼلة 
 اًفصق وحىوٍن اٍمتثَي حلصنة زواح

 .رضل وحض. املسحِة
 هوهنا اًيت( زمسُ ) فصكة عِصث حِر
ىَب  ًوسف)  جنَة) وفصكة(, ُو

ا(, اًصياين  اًيت فٌَةاً  اًفصق من وفرُي
س ٕاىل اًىذّاة ذفؾت  وٕاظلال جتًو
 .املسحِة هعوظِم

 املسخ مواهحة: ؽىل املرتثحة اًيخاجئ ما 
 املرصى ابجملمتػ حللت اًىت ٌَخقرياث
 .م1919 س ية زوزت ؼلة
يف  املسحِة ألؼٌلل من ٍلوؽة عِوز
 :                        اًفرتت ثطل
        احلىمي ًخوفِق( ساذ صِص) مسحِة -1
    فصح ٔلًفًصس( واًًزخون اًياز) -2
                  ثسُسو ملؾني( اًزجن زوزت) -3
     ؼحساًعحوز ًعالخ( احلالح مبٔسات) -4
                      ذية تحمموذ( اًِالفِت) -5
    رسوز ًيجَة( مقص ي ًَي ي بٍٓ) -6
 ٔبمحس ًؾًل( ظل تبٔمص احلامك رس) -7

 .ابنثري

 املسحِة؟ ضؾف بٔس حاة ام   
 من املسؼوم اًلوسم املسخ ضؾف( 1

 .       ازلوةل
 اًساؼَة اخلاظة املسازخ عِوز( 2

 .        املاذى ٌَىسة
 .         اجلاذت املسحِة اًيعوض حصاجػ( 3
 ابحل  ًالزثلاء ٔبذات من املسخ حتّول( 4

 وحصفَِ جسَََ ٔلذات ٌَجمِوز اًفين
 

 ٌَقة اًؾصتَةسَسةل اًرشاغ يف ا
 )ذازل اًضاريل(

 

 .اًلعة ؼيارص لكً اٌَقوي اًوؽاء ٌُل:  واًسذ احلواز[ ح]
 اًسازذ من ظاذز دطاة ٔبو كول ُو:  اًسؼؼؼؼؼصذ
 اًصواًة خشعَاث هبا ثيطق اًىت اٌَقة ُو: احلؼؼؼؼواز

 

 ًؾُش اًيت اًحُئة اجن اإلوسان(: اًحُئة) واملاكن اًزمن[ ذ]
 شلضل, اخلاظة سٌلثيا يسذ فَِ وزله اشلى فاملاكن: فهيا
 حتسًس يف زلوزٍ ؛املاكن تخحسًس اًلعيص اًاكثة هيمت

 .  اًضرعَاث مالمح
 ابًزمن ازثحاًطا ألذتَة ألهواغ ٔبنرث اًلعة  . 

 املظشحـــــــ١ٝ 
 

 ٔبو موضوؽاً  ٔبو فىصتً  صطثؾ مثثَََة كعة يه : ٗاتعشٜف (1 
 وهدِجة خمخَفة ثخشعَا تني ًسوز حواز ذالل من موكفاً 
 هناًة يف مث اًخؾلِس يسج اًضرعَاث ُشٍ تني ٌَرصاغ
  .احلْـي ٕاىل ًيعي اًخؾلِس؛ ًخالىش املسحِة

 /بٝٓٗا ٚايٛحذ٠  املظشح١ٝ فصٍٛ( 2

 مخسة ٔبو زالزة ٔبو واحس فعي من املسحِة ثخىون كس
 .اًوحست ثوافص من التس ادلَػ ويف فعول،
,  واملاكن,  اًزمان) حستو  يه: كسميًا ابًوحست وامللعوذ
 وحست ابًوحست ًلعسون: اتحمسزون بٔما( واحلسج

 (. واًفىصت املوضوغ)
 :  املظشح١ٝ بٓا٤ أطع  (3

 :هبا ًرصخ بٔن ذون املسيح اًيط من وس خزَعِا
 احلــــي( ح    اًخؾلِس( ة      اًؾصط ( بٔ 

 :يه ؼيارص مخسة ؽىل املسحِة تياء بٔس  وثلوم
 ٌَمسحِة اًؾام املضمون ويه:  اًفـــىصت( بٔ 
       ًضوىق(  ُـسى اًست)  هكسحِة: اجامتؼَة -ا   
    ًضويق( ًَىل جميون)  هكسحِة: ؽاطفِة -2   
       ابنثري ًؾًل( اجلسًس ص ََوك)نؼؼؼؼؼؼؼؼ: س َاس َة -3   
  احلىمي ًخوفِق( اًىِف ٔبُي)هكسحِة: اتزخيَة -4   
 املسيح اًؾمي خزو يه اًفىصت اكهت ٕارا :احلاكًة( ة
 اًضرعَاث( ح
 (, رصاغ تال مسخ ال: )ًلًوون اًيلاذف :اًعؼصاغ( ذ
سمى :احلؼؼواز(ُؼ  .(ألسَوة) ٌو

 

 : املظشح٢ ايفٔ ٚتطٛس  ْشأ٠ (4

 :املسحِة فن اًلسمي اًؾصىب ألذة ًؾصف مل
 واإلـًصق املرصًني ؼيس عِوزٍ ٔبول :اًلسمية احلضازاث( بٔ 
 حِاهتم ٔلن ؛تيلهل هيمتوا مل (:ةلاجلاَُ) ألوائي اًؾصة( ة

 تُامن الاس خلصاز وؽسم, واًرتحال احِليّ  ؽىل ثؾمتس اكهت
 , .واس خلصازمه اًساكن جتمػ ٕاىل يخاح املسخ

 اسذُاز جصمغ– ألوائي املسَمون ًيلي مل  :اإلســــالم يف( ح
 .اًَوانن ؼن اإلـًصلي املسخ – اًرتمجة حصنة

 يف حمتثي وزًِة من املسحِاث ثطل يف وجسٍو ملا: واًسخة  
 رصاغ حاةل ىف ذوًما وثعوزٍ ,اإلهل جتس َس

 َ.فِ اكن ابملسخ ًٔلذة ؼِس ٔبول :احلسًثة اٍهنضة ؼرص( ذ
 :املظشح٢ ايفٔ ٚأطٛاس َشاحٌ( 5
 :        تريوث يف( اًيلاص مازون) مصحةل[ بٔ ] 

 مسحِاث ؽست هلو اًؾصىب املسخ زائس( اًيلاص) ًؾخرب
, واًفاكُة, اًخساطة ٕاىل ابملَي ٍمتزي وبٔسَوتَ( رَياًح ) ٔبًوِا
 .واًؾامِة اًفعحى تني واملزح

 :          مرص يف( ظيوغ ًؾلوة) مصحةل[ ة]
م  ؽىل مسحِة  32 ؽىل ًٍزس ما املسخ دض حة ؽىل كسَّ

 .ألسجىِة ملاىه ٔبحس يف ظقري مسخ
 (ؼحاذ جن املؾمتس) هكسحِة  اًخازخي حول ثسوز مسحِاثَ

 ٌَؾامِة ٔبكصة خَوًق 
 (:بٔتَغ جوزح) اخلاًعة الاجامتؼَة املسحِة مِالذ[ ح]

 ىف الاس خؾٌلز ٔبوجسُا اًىت: اًسَحَاث من نثرًيا ثياًوت      
 . واخملسزاث وارلوز اًلٌلز ًؾة: ملي, مرص

 (:حميوز ودمحم َلوذ) احلسًثة املرصًة املسحِة[  ذ]
  م1919 زوزت تؾس ورضل       

 ؽىل, احلسًثة املرصًة املسحِة ثطوزث حةلاملص  ثطل يف
 ؽاجلا اٌصلٍن( دمحم) ؤبدَِ( حميوز َلوذ) ألذًة ًس

 :ملي مصت ٔلول املرصى اجملمتػ مضالكث تؾغ
ط واًيت(: اًلفط يف اًؾعفوز) مسحِة -1    فهيا ثؾصَّ

 .كاس َة حصتَة ألتياء ًرتتَة
ة) مسحِة -2    .ومضالكثَ اإلذمان ثياًوت(: اًِاًو

 


